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Adempauze
ARNHEM - Geweld? Dat overkomt alleen een ander…
Maar wat als op een dag het
tegendeel blijkt? Dit thema
wordt door theatermaakster
Kirsten Benschop in haar
soloprogramma ‘Adempauze’ verder uitgewerkt aan
de hand van hoofdpersoon
Vera. In de 80 minuten durende voorstelling presenteert Vera haar gelijknamige
autobiografische debuutroman aan het grote publiek.
Tegen de achtergrond van
deze boekpresentatie wordt
de geschiedenis van Vera
ontrafeld. De Waalse, Kerk
St. Catharinaplaats in Arnhem is op zondag 10 november decor voor dit indringende theaterstuk waarin
voor iedereen wel iets herkenbaars zit. Aanvang 15.00
uur. Entree 8 euro.
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‘Dit is een mooie kans om
te spelen in een toneelstuk’
In de huiskamer, een
oude ﬁtnesszaal of
een verlaten school.
Dit zijn enkele van de
aparte locaties waar het
toneelstuk Kamp & Geit
opgevoerd zal worden.
Het toneelstuk Kamp
& Geit wordt gespeeld
door spelers uit de wijk
Geitenkamp.
door Metka Hagen
ARNHEM - Jeanette Geurkink

Werelddansen
- Volksdanscentrum Arnhem houdt op zaterdag 9 november een dansdag Werelddansen. Deze
dansdag wordt geleid door
dansdocent Sibylle Helmer.
De dansdag is geschikt voor
iedereen die over een redelijke conditie en enig maatgevoel beschikt. Kledingadvies: gemakkelijk zittende
kleding en dans- of sportschoenen.
Wijkcentrum
De Spil, Lupinestraat 12 in
Arnhem, 12.30 tot 16.30 uur.
Entree 17 euro aan de zaal
en 14 euro bij voorinschrijving via info@volksdansen.
nl of tel 026 3820102. Gelrepas-houders dansen voor
half geld.
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is er hier één van. “Ik zag een
oproep staan in ons wijkkrantje en dacht meteen: ‘Ja,
dat wil ik wel doen’”, vertelt
Geurkink enthousiast. “Ik
heb eigenlijk nog nooit toneel gespeeld, maar dit leek
mij een mooie kans. Het is
soms wel lastig, maar tot nu
toe gaat alles heel goed. Ik
vind het heel erg leuk en al
mijn medespelers ook.”
Het toneelstuk Kamp & Geit
begint met een flashback
naar het jaar 1968; er wordt
teruggeblikt naar een school.
Een van de leerlingen van
de klas overleed plotseling.
Dan speelt het toneelstuk
zich af in het ‘nu’. De geest
van deze overleden leerling
zwerft rond in de klas en de
school. “Het klinkt allemaal

Zang voor
beginners
ARNHEM - Voor iedereen die
denkt dat hij misschien wel
eens de nieuwe Voice of Holland zou kunnen zijn, maar
nog nooit eerder les heeft
gehad, organiseert Popcentrum Jacobiberg aan de Popschool een cursus Zang voor
beginners. In acht groepslessen van ‘n uur brengt Lienke
Iburg de beginselen bij van
zang, zodat je binnen no
time weet of je ineens naar
de top kunt doorstijgen of
misschien nog wat extra lesjes kunt gebruiken. Tijdens
de cursus werk je aan je
houding, ademhaling, stemtechniek en een stukje podiumpresentatie. Maar het
belangrijkste is de lol.
Inschrijven: jacobiberg.nl.

Steun
Milieudefensie
Jeanette Geurkink uit de wijk Geitekamp speelt mee in het toneelstuk Kamp & Geit dat zich afspeelt
foto Danny van den Berg
op vijf verschillende locaties.

enger dan het is hoor”, verzekert Geurkink. “Ik dacht
eerst ook: ik heb geen zin
om een stuk te spelen waar
de dood zo centraal staat.
Maar het is eigenlijk vrij
luchtig en leuk.”
Het bijzondere aan dit toneelstuk is, dat het opgevoerd wordt op vijf verschillende locaties. Op iedere
locatie wordt één scene gespeeld. “Er is een bepaalde
route die gelopen moet worden. Men start bij MFC De

Wetering, en vanuit daar
gaat de route verder door
verschillende aparte locaties in de wijk Geitenkamp.
Zo komt er steeds een stukje
toneelstuk bij.” Het toneelstuk Kamp & Geit werkt op
sommige momenten verbroederend. Geurkink: “Ik
merkte toen ik flyers uitdeelde in de wijk, dat mensen
echt geïnteresseerd zijn. Zo
ontstaat er een dialoog tussen verschillende bewoners
en leert men elkaar kennen.

Dat is het mooie aan dit toneelstuk. Het sociale aspect
en het artistieke aspect
staan centraal. Het contact
maken tussen buurtbewoners is daarin erg belangrijk.
Dat je als toeschouwer tezamen door de wijk loopt op
weg naar de volgende scene
draagt ook bij aan het sociale aspect. Ik heb er erg veel
zin in en ik hoop dat alle
buurtbewoners en andere
Arnhemmers ons toneelstuk
ook inspirerend vinden.”

ARNHEM - Zaterdag 9 november is Milieudefensie aanwezig met een informatiestand
in de Bibliotheek Centrum
(Rozet). Bezoekers kunnen
het werk van Milieudefensie ondersteunen door het
zetten van een handtekening. Milieudefensie komt
op voor natuur en milieu. Iedere tweede zaterdag van de
maand staat Milieudefensie
tussen 13.00 en 15.00 uur
met een informatiestand in
de Bibliotheek Centrum
(Rozet).
De Bibliotheek Centrum bevindt zich sinds 1 september in Rozet aan de Kortestraat 16.

proef en beleef de kerst
bij Intratuin arnhem op woensdagavond 20 november
Diverse lokale ondernemers laten hun (kerst)specialiteiten proeven deze avond. Daarnaast kun je deze avond
met korting shoppen in onze winkel. Kom vanaf 7 november de entreekaarten met kortingsstickers halen bij
onze klantenservice. De voorraad kaarten is beperkt en vol = vol. Zie ook www.intratuin.nl/arnhem
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